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"Az ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz meg"  

(Prótagorasz, ókori görög filozófus, szofista gondolkodó) 

 

Bevezetés  

Intézményünk pedagógusai és tanulói évek óta kiemelt feladatnak tekintik a környezettudatos, 

egészségtudatos és fenntartható fejlődésre nevelés kritériumait mindennapi munkájuk során. A 

megvalósítást az ÖKO munkacsoport és a DÖK tagjai segítik. 

Az iskolánk alapdokumentumaiban (PP, iskolai és ÖKO iskolai munkatervben) megtalálhatóak 

a fenntarthatóságra való nevelés elemei, céljai, feladatai. A munkaközösségi munkatervek 

kapcsolódnak az iskola ÖKO iskolai munkatervhez. A diákönkormányzat együttműködik az 

ÖKO teammel. Programjaik szorosan kapcsolódnak a munkatervben megjelölt eseményekhez.  

 

Környezeti nevelés 

 

A környezeti nevelés össztársadalmi folyamat, amely átfogja az iskolai és az iskolarendszeren 

kívüli képzési-nevelési területeket is. A környezeti nevelés az egész személyiségre, a teljes 

emberre ható nevelési folyamat, amely az ökológiai szemléletet képviseli, és kiterjed az emberi 

kapcsolatok világára is. A környezeti nevelés nemcsak a négy fal között zajlik, hanem helyszíne 

az erdő, az utca, a város, a folyópart is, azaz a szűkebb és tágabb környezetünk.  

A közoktatásban folyó környezeti nevelés átfogó célja, hogy elősegítse a tanulók 

környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását annak érdekében, hogy a 

felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság elmélyülésének megakadályozására, 

elősegítve ezzel az élő természet fennmaradását, és a társadalmak fenntartható fejlődését. Az 

oktatásban ezen a téren várhatóan elért eredmények a társadalom minden tagjára kihathatnak, 

hozzájárulnak ezáltal a családokon, kisebb közösségeken keresztül egyre szélesebb körben a 

szemléletformáláshoz, szemléletváltozáshoz. 

 

Iskolánk célkitűzései 

 

 Célunk, hogy az iskola minden diákja az életkorához mérten felelősséget érezzen 

Magyarország és a Kárpát- medence védelme iránt, legyen tudatában, hogy rajta is 
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múlik a környezetvédelem, az unokáink lakóhelyének, életfeltételeinek védelme, a víz 

és a levegő megőrzése. 

 Célunk, hogy tartsák fontosnak az egészségtudatos és környezettudatos életmódot és a 

megszerzett értékrendet a családjuk és tágabb környezetük felé is közvetítsék. 

 Célunk, hogy a tanulóink a megszerzett tudás és átélt élmények által, felnőttként 

mindannyian nyitottak legyenek a helyi és a világméretű kihívások, problémák iránt. 

 Arra törekszünk, hogy legyenek érzékenyek a természet értékeire, azok múlandóságára 

és megújulására. 

 Népszerűsítjük a gyalogos és kerékpáros közlekedést a tanulók, szülők és pedagógusok 

körében. Közlekedési ismereteket minden évfolyamon oktatunk. 

 Igyekszünk, hogy intézményünk belső és külső környezetén megmutatkozzon, hogy 

szeretjük és tiszteljük a természetet, környezetünk állatait, növényeit. 

 Együttműködésünket továbbra is ápoljuk és erősítjük a város önkormányzatával, civil 

szervezeteivel, az iskola szülői közösségével, hogy több területen mélyítsük a 

környezettudatos szemléletet. 

 

 

Kiemelt tevékenységeink: 

 

 A „jeles napokról” műsorokkal, projektnapokkal, versenyek és kiállítások szervezésével 

emlékezünk meg. 

 Rendszeresen részt veszünk a jeles napokhoz kapcsolódó irodalmi- és rajz 

pályázatokon. 

 Minden novemberben egészségnapot tartunk. 

 Évente két alkalommal papírgyűjtést szervezünk. Kupakgyűjtést rendszeresen tartunk. 

 Rendszeresen látogatják az osztályok tanulói a környékbeli természeti értékeket és 

múzeumokat. Pl.: Erdőtelki Arborétum, a Kiskörei Vízerőmű, Poroszló Ökocentrum, 

Jászberényi Állat- és Növénykert, Mátra Múzeumot. 

 Minden évben két alkalommal vesznek részt a felső tagozatos tanulók kerékpár túrán. 
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 Az iskola udvarának rendben tartása, fa ültetése, madáretető kihelyezése, fűszerkert 

gondozása az Öko műhely vezetésével, Dök segítségével történik egész tanévben 

folyamatosan. 

 Rendszeresen szervezünk túrákat (Mátra, Bükk) 

 ÖKO műhelyt szervezünk minden évben. 

 

Tanórán kívüli és tanórai foglalkozások  

 

Annak érdekében, hogy a tanulóinkban kialakítsuk a helyes magatartásformát a 

környezetvédelem iránt, nagy hangsúlyt fektetünk a környezeti nevelésre. 

 A környezeti nevelést komplex módszerek segítségével, a tantárgyak közötti integráció 

figyelembe vételével végezzük. 

Változatos módszereket, kooperatív tanulási munkaformát alkalmazunk a nevelés-oktatás 

folyamatában. 

A környezeti nevelés színterei:  

- a tanítási órákon minden szaktanár felhasználja a környezettudatosság kialakításához 

kapcsolható oktatási tartalmakat 

- tanórán kívüli foglalkozásokon is élményközpontú oktatás történik: kirándulások, 

múzeumlátogatások, akadályversenyek, kézműves foglalkozások, újra hasznosítással 

kapcsolatos tartalmak, iskolarádiós műsorok, szakkörök, témahetek, projektnapok, jeles 

napok tartása kapcsán. 

 

Együttműködés: 

A munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet valamennyi 

résztvevője jó együttműködést alakítson ki egymással. 

- Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával 

példaértékű legyen a tanulók számára.  

- Tantárgyában segítse a környezeti nevelési célok megvalósulását!  

- Vegyen részt a környezeti nevelési programokon, segítsen azok megszervezésében!  
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- Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére, társait figyelmeztesse a 

kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő szerepe van a DÖK-nek, az osztályközösségeknek. 

- Tanulóink vegyenek részt aktívan a környezeti nevelési programokon!  

- Az iskolai adminisztrációs és technikai dolgozók munkájukkal aktív részesei kell legyenek a 

környezeti nevelési programnak.  

- Az iskola igazgatója a fenntartóval és az önkormányzattal jó kapcsolatot ápol, melynek 

következtében a fenntartó a lehetőségeihez mérten, a kötelező támogatásokon túl is segíti az 

iskolai környezeti nevelési programokat! 

- A szülők személyes példájukkal nyújtanak megfelelő magatartást, ezzel a környezettudatos 

életvitel hiteles terjesztői lesznek!  

- A szülők bekapcsolódnak az iskola környezetvédelmi programjaiba, pl. hulladékgyűjtés, 

madáretetők létesítése, faültetés. 

- Az iskola alapítványa biztosítja a munkánkhoz szükséges eszközvásárlás anyagi feltételeit. 

 

ÉVES MUNKATERV 

 

Időpont Feladatok 
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Az „ÖKO-team” megalakítása, vezetőinek és tagjainak megválasztása 

 

Az Öko-munkaterv elfogadása 

Öko szakkör munkatervének elfogadása 

Az osztálytermek berendezése, dekorálása 

Szelektív hulladékgyűjtők elhelyezése az iskola területén 

A gyűjtés és ürítés rendjének kialakítása 

Papírgyűjtés Dök szervezéssel 

Az iskola udvarának, kertjének folyamatos rendben tartása 
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A kerékpártárolók folyamatos karban tartása 

Kerékpár túrák szervezése 

Energiatakarékosság az iskolában 

(energiatudatosság és környezetvédelem) 

Hogyan takarékoskodjunk az energiával? 

(világítás, vizes blokkok, ajtó-ablakok ellenőrzése) 

Komposztáló működtetése. Az iskolaudvar zöld felületeinek gondozása. 

Együttműködés a városi kertészettel 

Fűszerkert és virágos kert kialakítása 

Az esővízgyűjtés megoldása, felhasználása locsolásra 

 
Az egészségtudatos gondolkodás és iskolai mozgástevékenységek (azaz a 

Magyar Diáksport Napja)  
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 Állatok világnapja 

Madáretetők kihelyezése 

ÖKO HÍREK (faliújság, iskola rádió) 

Túrák szervezése 

Élelmezési világnap 
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Iskolai Egészségnap 

Takarítási akció 

Energiatakarékosság az iskolában 

(energiatudatosság és környezetvédelem) 

Meghívott előadó 

 Környezettudatos adventi készülődés megszervezése, közös gyertyagyújtások 

az alsó tagozatosoknak 
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 Madáretetők folyamatos töltése 

Természettudományos verseny szervezése 

Karácsonyváró kézműves foglalkozások 

Zsibvásár 
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r Madáretető tervező/készítő felhívás 

Állatok télen fotópályázat 

Téli túra 
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Farsangi mulatság szervezése során a környezettudatosság és fenntarthatóság 

elemzése 

Veszélyes hulladékok és azok kezelése. Szelektív hulladékgyűjtés.  

Kézműveskedj „Ökosan” 
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Víz világnapja március 22. 

Az iskola környezetének tavaszi nagytakarítása 

Játékos természettudományi vetélkedő 

Virágosítási akció szervezése- ültetés, gondozás 
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Fenntarthatósági Témahét 2022.április 25-29. 

Gyógynövények, fűszernövények ültetése a fűszerkertbe. 

Föld napja április 22. 

Túrák szervezése 

Papírgyűjtés, kupakgyűjtés DÖK szervezéssel 

  

M
á
ju

s 

Madarak és fák napja május 10. 

Közlekedj „Ö”kosan 

2 keréken- biciklitúra 

Virágosítás, kertgondozás 
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Környezetvédelmi világnap június 5. 

Ökoiskolai munkacsoport éves munkájának értékelése 

 


